
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ι. Γενικά
Οι διατάξεις του µέρους Α΄ του παρόντος νόµου καθο-

ρίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συνα-
φών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσω-
µατώνοντας στην εθνική νοµοθεσία, µεταξύ άλλων τις
Οδηγίες: 

2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/
ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των
χρηστών, όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών,

2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/
21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ
σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη δια-
σύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δι-
κτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επισηµαίνεται ότι ως προθεσµία για την ενσωµάτωση

των οδηγιών 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ έχει οριστεί
από πλευράς Ε.Ε. η 25η Μαΐου 2011.
Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγο-

ράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Νόµος 3431 «Περί Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13/
3.2.2006, όπως ισχύει), έχει συµβάλει σηµαντικά στην α-
νάπτυξη του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας σε µια α-
γορά η οποία την προηγούµενη δεκαετία ουσιαστικά πέ-
ρασε από συνθήκες µονοπωλίου σε συνθήκες ελεύθερου
ανταγωνισµού. Με το ν. 3431/2006 ενσωµατώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο το ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες το οποίο συνίσταται από τις
οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22
/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ. Το ανωτέρω ευρωπαϊκό πλαίσιο
τροποποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε την εισαγωγή
σε αυτό των παραπάνω προς ενσωµάτωση οδηγιών. Στο
τέλος της παρούσης αιτιολογικής εκθέσεως στο Παράρ-
τηµα Α΄παρατίθεται πίνακας αντιστοιχήσεως µεταξύ
των άρθρων του προηγουµένου νόµου 3431/2006 (Α΄
13), του παρόντος τµήµατος του νοµοσχεδίου και των
άρθρων των ανωτέρω Οδηγιών.
Η υποχρέωση εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό θεσµικό

πλαίσιο καλύπτεται µε το µέρος Α΄ του παρόντος σχεδί-
ου νόµου, ενώ επιπρόσθετα διορθώνονται και συµπλη-
ρώνονται διατάξεις του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου
µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµο-
γή του ν. 3431/2006 καθώς και των τροποποιήσεων / συ-
µπληρώσεων αυτού.
Η µεταρρύθµιση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσε-

ων της ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών οδηγεί σε σαφείς και σταθερούς κανόνες, οι

οποίοι, µεταξύ άλλων, ενισχύουν τη νοµική βεβαιότητα
σε µία δυναµική αγορά, αποσκοπούν στην τεχνολογική
ουδετερότητα, συµβάλλουν στη διασφάλιση ενός αντα-
γωνιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργούν ευνοϊκές
συνθήκες για τις επενδύσεις, την καινοτοµία, την ποιό-
τητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, την επικαιροποί-
ηση και την ενίσχυση των δικαιωµάτων των τελικών χρη-
στών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών µε αναπη-
ρίες.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι να αποτελέσει ένα σα-

φές θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, το οποίο θα συµ-
βάλει στην ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών η-
λεκτρονικών επικοινωνιών, στην εξασφάλιση σε κάθε ε-
πιχείρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λει-
τουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, στην προστασία του ανταγωνισµού και την
αποφυγή στρέβλωσης της αγοράς µεριµνώντας για την
κατά το µέτρο του δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα
των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλονται, ιδίως ε-
κείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσµατι-
κού ανταγωνισµού, στην προαγωγή του ανταγωνισµού
στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών ε-
πικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, κα-
θώς και στις πολιτικές διασφάλισης του δηµόσιου συµ-
φέροντος, στη συµβολή στην ανάπτυξη της ενιαίας ευ-
ρωπαϊκής αγοράς και στην προαγωγή των συµφερόντων
των χρηστών.
Είναι εποµένως σαφής η αναγκαιότητα υιοθέτησης

του εν λόγω µέρους Α΄ του παρόντος σχεδίου νόµου,
λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη το γεγονός ότι οι υποδο-
µές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούν τα θεµέ-
λια του συνόλου της οικονοµίας και οι βελτιώσεις στον
εν λόγω τοµέα θα αποβούν προς όφελος τόσο της Ελλη-
νικής οικονοµίας όσο και της οικονοµίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης συνολικά.
Με το µέρος Α΄ του παρόντος σχεδίου νόµου καταρ-

γείται ο ν. 3431/2006.

II. Ειδικά για τα άρθρα του µέρους Α΄ του σχεδίου νό-
µου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο άρθρο 1 καθορίζεται επακριβώς το πεδίο εφαρµο-
 γής των διατάξεων του µέρους Α΄ του παρόντος νόµου,
καθώς και το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών η-
λεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συνα-
φών υπη ρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Από το πεδίο εφαρµογής του µέρους Α΄ του παρόντος

νόµου εξαι ρούνται τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, τα δίκτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοε-
πικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρε-
σίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και όσα χρησι-
µοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνη-
τικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρε-
σίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), µε εξαίρεση την
εποπτεία της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων
και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και των παρεµβο-
λών των δικτύων, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης
σε περιπτώσεις αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ.
Οι διατάξεις του µέρους Α΄ του παρόντος σχεδίου νό-
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θίσταται έτσι δυνατή η κατάρτιση επιχειρηµατικών σχε-
δίων µε µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και η ανάληψη α-
πό τις επιχειρήσεις αυτές πολυετών δεσµεύσεων, (π.χ.
απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων), όπως αρµόζει στις
σύγχρονες συνθήκες της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. 
Επίσης, µε την παράγραφο 6 της ίδιας διάταξης, καλύ-

πτεται ένα νοµοθετικό κενό. Η υφιστάµενη διάταξη προ-
βλέπει ποσοστιαία αύξηση ανά διετία του οικονοµικού α-
νταλλάγµατος που οφείλουν να καταβάλλουν στο Ελλη-
νικό Δηµόσιο οι κάτοχοι άδειας παροχής συνδροµητικών
υπηρεσιών µέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων, χω-
ρίς ωστόσο να προβλέπει το ανώτατο όριο στο οποίο
µπορεί να φθάσει η αύξηση αυτή. Με την προτεινόµενη
διάταξη το ανώτατο αυτό όριο καθορίζεται στο ποσοστό
του 3% επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων τους.
Ο καθορισµός του ποσοστού γίνεται σε συνάρτηση µε το
αντίστοιχο ποσοστό που οφείλουν να καταβάλλουν οι
κάτοχοι άδειας παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών µέ-
σω επίγειων αποκλειστικά ποµπών και είναι µειωµένο
κατά µισή ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µ΄ αυτό (σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του
ν.2644/1998, η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών
υπηρεσιών, µέσω επίγειων αποκλειστικά ποµπών, οφεί-
λει να καταβάλλει ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους
3,5% επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της). Η
διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι
για την παροχή συνδροµητικών υπηρεσιών µέσω δορυ-
φόρου ή καλωδιακών δικτύων, σε αντίθεση µε αυτή που
λαµβάνει χώρα µέσω επίγειων εκποµπών, δεν απαιτείται
η χρήση ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια ραδιοτηλεοπτική
ευρυεκποµπή οι οποίες αποτελούν δηµόσιο αγαθό και
σπάνιο πόρο. Επισηµαίνεται ότι για τους τηλεοπτικούς
σταθµούς ελεύθερης λήψης, το ετήσιο οικονοµικό α-
ντάλλαγµα που οφείλουν να καταβάλουν για τη χρήση
ορισµένου ή ορισµένων διαύλων συχνοτήτων που τους
έχουν χορηγηθεί, µέσω επίγειων ποµπών, έχει καθορι-
στεί στο ποσοστό του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακα-
θαρίστων εσόδων τους (άρθρο 1 παρ. 21 του ν. 2328/
1995, Α΄ 159, σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 παρ. 2β του
ν. 3592/2007, Α΄ 161). Το πεδίο εφαρµογής της προτει-
νόµενης διάταξης καταλαµβάνει και τους υφιστάµενους
παρόχους συνδροµητικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου
οι οποίοι έχουν ήδη λάβει τη σχετική άδεια. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

Α΄ Γενικά
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Β΄ µέρους επιδιώ-

κεται η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει
την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς µε επιβατηγά δηµό-
σιας χρήσης αυτοκίνητα πέντε (5) θέσεων µε µετρητή
(ΤΑΞΙ) και µε επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης α-
πό πέντε (5) µέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης
(ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή, κατά τρόπο ώστε αφενός µεν
να διασφαλίζεται η προστασία του δηµοσίου συµφέρο-
ντος και ο δηµόσιος χαρακτήρας της άδειας λειτουργίας
για την άσκηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, αφετέρου
δε το νέο αυτό θεσµικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις και ανάγκες του πολίτη – επιβάτη. 
Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του µέ-

ρους Β΄ επιδιώκεται:

Α. Η εισδοχή στην αγορά νέων υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης µε θετική συµβολή στην δηµιουργία συνθηκών ποιο-
τικού τουρισµού και µε άµεσες συνέπειες στην ενίσχυση
της απασχόλησης και την δηµιουργία θέσεων εργασίας
υπό όρους ισότιµης και δίκαιης πρόσβασης.

Β. Η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την οργάνωση
παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε επιβατηγά αυτοκίνη-
τα δηµόσιας χρήσης πέντε (5) θέσεων µε µετρητή (ΤΑΞΙ)
καθώς και µε επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης α-
πό πέντε (5) µέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης
(ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή µε στόχο την ποιοτική αναβάθ-
µιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ύστερα και από τη
θέση σε ισχύ του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

Γ. Η θεσµοθέτηση ενός αντικειµενικού τρόπου υπολο-
γισµού του µέγιστου αριθµού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των ανά έδρα όπου θα λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµέ-
νες παράµετροι όπως: ο µόνιµος πληθυσµός και ο αριθ-
µός διανυκτερεύσεων ανά έδρα, όπως έχουν απογραφεί
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι ανάγκες µεταφο-
ράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασµό µε τον βαθµό
καλύψεώς τους από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, η δυ-
νατότητα µεταφοράς µε ιδιωτικά µέσα, η αποφυγή υπέρ-
µετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως, η γενικότερη υ-
φιστάµενη και πιθανολογούµενη µέχρι την έκδοση της ε-
ποµένης αποφάσεως περιβαλλοντική επιβάρυνση κάθε
έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων κ.ά. 

Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης 
Κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η έκδοση και χο-

ρήγηση αδειών Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτων - ταξί δεν πραγµατοποιείται εδώ και πολλά
έτη, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δηµιουργία µιας
«κλειστής» αγοράς – πεδίου αγοραπωλησίας των υφι-
στάµενων αδειών, τις οποίες διαθέτουν µόνο παλαιοί ι-
διοκτήτες. Η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει αφενός µεν
σε αγοραπωλησία των αδειών µε αδιαφανείς διαδικα-
σίες, αφετέρου δε σε αποκλεισµό ενδιαφεροµένων από
την πρόσβαση στο επάγγελµα. 

Ειδικότερα, υπό το ισχύον καθεστώς : 
i) Δίνονται συνεχείς παρατάσεις σε ρυθµίσεις που α-

παγορεύουν ρητώς την χορήγηση νέων αδειών, συνακό-
λουθα και το δικαίωµα πρόσβασης στο επάγγελµα. Τε-
λευταία σχετική νοµοθεσία είναι η διάταξη του άρθρου
37 του ν. 3710/2008 κατ΄εφαρµογή της οποίας παρατά-
θηκε η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 3446/2004 (ως την
31.12.2011), όπου και κυρώθηκε µε νόµο απόφαση που
απαγόρευε ρητώς την έκδοση νέων αδειών δηµόσιας
χρήσης αυτοκινήτων (ως την 31.12.2008, Α75386/
7276/28.12.2005 Β΄ 1856) ενώ προγενέστερα, µε την
διάταξη του άρθρου 24 του ν.3109/2003, ορίστηκε επί-
σης ρητώς η µη παραχώρηση δικαιώµατος θέσης σε κυ-
κλοφορία νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (µέχρι 31.12.2005). 
Συνεπώς, µε την έως τώρα ισχύουσα νοµοθεσία το ε-

πάγγελµα παρέµενε «κλειστό» αποκλείοντας την δυνα-
τότητα πρόσβασης σε νεοεισερχόµενους και παρέχο-
ντας στους ήδη ασκούντες το επάγγελµα το αποκλειστι-
κό προνόµιο άσκησης του επαγγέλµατος. 

ii) Μόνο φυσικά πρόσωπα µπορούν να έχουν ιδιοκτη-
σία σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, µε εξαίρεση τις ανώνυ-
µες εταιρείες και τους συνεταιρισµούς των ίδιων των ι-
διοκτητών ΤΑΞΙ. Ο περιορισµός αυτός συνίσταται ουσια-
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στικά σε επανεπιβεβαίωση του «κλειστού» χαρακτήρα
του εν λόγω επαγγέλµατος, δεδοµένου ότι ναι µεν επέ-
τρεπε την ιδιοκτησία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από ΑΕ
και συνεταιρισµούς, θέτοντας, ωστόσο, και στις δύο αυ-
τές, µοναδικές υπό το ισχύον καθεστώς, περιπτώσεις ι-
διοκτησίας από µη φυσικά πρόσωπα, περιορισµό ως
προς την ιδιότητα των συµµετεχόντων ή µετόχων αυ-
τών. 
Συνεπώς, ούτε µε την πρόβλεψη για ΑΕ και συνεταιρι-

σµούς θεσπίστηκε κανόνας που να αίρει τον «κλειστό»
χαρακτήρα του επαγγέλµατος, αφού η δυνατότητα συµ-
µετοχής σε ΑΕ και συνεταιρισµούς παρέχεται µόνο σε
συγκεκριµένη κατηγορία φυσικών προσώπων, ήτοι τους
ήδη ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ. 

iii) Υφίσταται µία µόνο κατηγορία αδειών Ε.Δ.Χ. αυτο-
κινήτων που επιτρέπει τη λειτουργία µόνο των οχηµά-
των εκείνων που διαθέτουν, εκ κατασκευής, έως πέντε
(5) θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης του ο-
δηγού, φέρουν υποχρεωτικά ταξίµετρο, και µεταφέρουν
επιβάτες έναντι συγκεκριµένου και προκαθορισµένου
κοµίστρου.

Βασικοί στόχοι – Θεσµικές αλλαγές
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Β΄µέρους εισάγο-

νται αλλαγές στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο µε βασικούς ά-
ξονες τα εξής:
α) Ενίσχυση της απασχόλησης – δηµιουργία νέων θέ-

σεων εργασίας
Η εισδοχή νέων µορφών εξυπηρέτησης θα ενισχύσει

την απασχόληση και ιδίως την ανάπτυξη ποιοτικών µορ-
φών τουρισµού. Εκτός αυτού, η άρση των περιορισµών
που τίθενται υπό το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά την δυ-
νατότητα εισόδου στο επάγγελµα και η παροχή του δι-
καιώµατος ελεύθερης πρόσβασης, κατ΄ εφαρµογή του
προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου, συνεπάγεται τη δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας µε προφανή οφέλη για
την ενίσχυση της απασχόλησης. 
β) Εισαγωγή νέων ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτη-

σης στην αγορά 
Με το µέρος Β΄ του προτεινόµενου σχεδίου νόµου πα-

ρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας (κατόπιν ειδικής µί-
σθωσης) οχηµάτων ειδικής κατηγορίας (ΕΙΔΜΙΣΘ) έως
εννέα (9) θέσεων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται αναλυτικά στις οικείες διατάξεις του προ-
τεινόµενου σχεδίου νόµου. 
Παράλληλα, ο χαρακτηρισµός και η ένταξη στην κατη-

γορία οχηµάτων ειδικής κατηγορίας (ΕΙΔΜΙΣΘ): i) των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Λιµουζίνες) που έχουν χαρακτηρι-
στεί τουριστικά σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 500321/1996
(Β΄ 391) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ, ii)
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων οι άδειες των οποίων έχουν χο-
ρηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 12
και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28) και της ΥΑ
µε αριθµ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9.7.1997 και iii) των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων οι άδειες των οποίων έχουν χορηγη-
θεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6
του ν.3109/2003 (Α΄ 38) όπως ισχύει, συµβάλλουν στην
ενίσχυση της οικονοµίας, στην ανάπτυξη ποιοτικών µορ-
φών τουρισµού καθώς και στην απασχόληση µε τη δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. 
γ) Θέσπιση µαθηµατικού τύπου για τον προσδιορισµό

µέγιστου αριθµού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα.
Με τις διατάξεις του µέρους Β΄ του προτεινόµενου

σχεδίου νόµου θεσπίζονται ρυθµίσεις σχετικές µε τον
τρόπο προσδιορισµού του µέγιστου αριθµού αδειών κυ-
κλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ ΕΙΔΜΙΣΘ που εκδίδο-
νται ανά έδρα. Ειδικότερα, εισάγεται µαθηµατικός τύπος
που, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό του µονίµου πλη-
θυσµού µιας περιοχής όπως έχει απογραφεί από την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή, τον αριθµό διανυκτερεύσεων
παρεπιδηµούντων, κυκλοφοριακά, συγκοινωνιακά και πε-
ριβαλλοντικά κριτήρια, τις ανάγκες της σχετικής αγο-
ράς, καθώς επίσης και τη ζήτηση για νέες άδειες, εξάγει
τον αναγκαίο ανά έδρα αριθµό αδειών. 
Καθιερώνεται, επίσης, ανώτατος ποσοστιαίος περιορι-

σµός σχετικά µε τη δυνατότητα φυσικού ή νοµικού προ-
σώπου να κατέχει άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των ανά έδρα, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Η θέσπιση του περιορισµού αυτού είναι
αναγκαία συνέπεια της απελευθέρωσης στην απόκτηση
και µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
από φυσικά και νοµικά πρόσωπα και στην προστασία των
δραστηριοποιούµενων στην αγορά ιδιοκτητών από στρε-
βλώσεις στη διαµόρφωση των τιµών µεταβίβασης υφι-
στάµενων αδειών κυκλοφορίας.
δ) Καθορισµός νέων εδρών- ενιαίων διοικητικών µονά-

δων.
Με τις προβλέψεις του µέρους Β΄ του παρόντος νοµο-

σχεδίου θεσπίζονται οι κάτωθι έδρες- ενιαίες διοικητικές
µονάδες: α) η Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερεια-
κής Ενότητας Νήσων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) β) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλο-
νίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην των
Δήµων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), γ) η περιοχή Ηρα-
κλείου Κρήτης, αποτελούµενη από τις δηµοτικές ενότη-
τες Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Γαζίου, Γουβών, Χερ-
σονήσου και Μαλίων, δ) η περιοχή Χανίων Κρήτης, απο-
τελούµενη από τις δηµοτικές ενότητες Χανίων, Σούδας,
Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου
και Κεραµειών, ε) η περιοχή των δηµοτικών ενοτήτων
Βόλου και Νέας Ιωνίας του δήµου Βόλου και στ) η περιο-
χή των δηµοτικών ενοτήτων Κατερίνης και Παραλίας του
δήµου Κατερίνης.
ε) Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατικού κοι-

νού µε φιλικές προς το περιβάλλον ρυθµίσεις. 
Περιορισµοί που επιβάλλονται µε αντικειµενικό τρόπο

και αφορούν στον αριθµό των κυκλοφορούντων οχηµά-
των, είναι αναγκαίοι για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, φυσικού και αστικού, ώστε να µην επιβαρύνεται υ-
πέρµετρα ο κυκλοφοριακός φόρτος στο ήδη βεβαρηµένο
οδικό δίκτυο των πόλεων και να περιορίζονται οι εκπο-
µπές ρύπων, θερµότητας και θορύβου.
Εξάλλου, τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η διεθνής εµπει-

ρία (βλ. έκθεση ΟΟΣΑ για τα ταξί, OECD Policy Roundta-
bles, Taxi Services: Competition and Regulation 2007 και
επίσης µελέτη που ανατέθηκε από την ΕΔΑ Μεταφορών
ΕΠ ΣΑΑΣ του Υπ. Με. και Δι στο πλαίσιο του επιχειρη-
σιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότη-
τας» 2007-2013 µε τίτλο «Σχέδιο προσδιορισµού προϋ-
ποθέσεων βελτίωσης των επιβατικών µεταφορών που ε-
κτελούν τα ταξί της χώρας και αξιοποίηση της ευρωπαϊ-
κής εµπειρίας») αποδεικνύουν ότι η εύρυθµη λειτουργία
των οδικών µεταφορών µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα προϋποθέ-
τει ρύθµιση και των όρων πρόσβασης στο επάγγελµα και
των όρων παροχής της υπηρεσίας.
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Β΄ Ανάλυση κατ΄ άρθρο

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Στο Κεφάλαιο Α΄ του µέρους Β΄ του παρόντος θεσπί-
ζονται διατάξεις σχετικές µε την οργάνωση των παρεχό-
µενων υπηρεσιών. 

1. Στο άρθρο 82 του παρόντος προσδιορίζονται εννοι-
ολογικά οι βασικοί ορισµοί, των οποίων η εννοιολογική
απόδοση είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και συνεπή
εφαρµογή του νόµου. Ειδικότερα, αποδίδονται εννοιο-
λογικά οι έννοιες των επιβατηγών δηµόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, των κατηγοριών αυτών, καθώς και
οι ορισµοί που αφορούν τους ιδιοκτήτες και οδηγούς
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τη διαδροµή, την προµίσθωση
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, την έννοια της περιµετρικής ζώνης,
του ταξίµετρου και, τέλος, την έννοια του έτους αδειο-
δοτήσεως των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων. 

2. Στο άρθρο 83 του παρόντος ορίζεται η έννοια της έ-
δρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ως διοικητικής µονάδας
και ως ενιαίας διοικητικής µονάδας. Σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 83, ως έδρες - διοικητικές µονά-
δες νοούνται τα τοπικά διαµερίσµατα όπως αυτά καθορί-
στηκαν µε τον ν. 2539/1997 (Α΄ 244) σε συνδυασµό µε
το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων» (Α΄114), ενώ ως έδρες - ενιαίες
διοικητικές µονάδες νοούνται: αα) η Περιφέρεια Αττικής,
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ββ) η Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, πλην των Δήµων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκη-
δόνος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
γγ) η περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, αποτελούµενη από τις
δηµοτικές ενότητες Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Γαζί-
ου, Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων, δδ) η περιοχή Χα-
νίων Κρήτης, αποτελούµενη από τις δηµοτικές ενότητες
Χανίων, Σούδας, Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου,
Ελ. Βενιζέλου και Κεραµιών του Δήµου Χανίων, εε) η πε-
ριοχή των δηµοτικών ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας
του δήµου Βόλου και στστ) η περιοχή των δηµοτικών ε-
νοτήτων Κατερίνης και Παραλίας του δήµου Κατερίνης.

3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 84, τα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήµο ή κοινότη-
τα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήµο ή κοι-
νότητα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997
(Α` 244) και δεν είχαν αλλάξει, µέχρι την θέση σε ισχύ
του ν. 3109/2003 (Α΄ 38), έδρα κατ΄ εφαρµογή του
ν. 2801/2000 (Α΄ 46), διατηρούν ως έδρα το δηµοτικό
διαµέρισµα που υπήχθη στον διευρυµένο Δήµο και στο
οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/
2000 (Α΄ 46).
Έπειτα, µε την παράγραφο 2 αποσαφηνίζεται ότι σε

περίπτωση µετατροπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- ταξί σε ΕΙΔ-
ΜΙΣΘ, τότε το όχηµα διατηρεί την έδρα του. Αποβλέπο-
ντας στη βέλτιστη ικανοποίηση των κατά τόπους µετα-
φορικών αναγκών, καθώς και στη διασφάλιση της διαρ-
κούς εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού της συγκεκρι-
µένης διοικητικής µονάδας όπου το όχηµα έχει την έδρα
του, θεσπίζεται υποχρέωση παραµονής των Ε.Δ.Χ. αυτο-
κινήτων στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλο-
φορίας του αυτοκινήτου (άρθρο 97 παρόντος νόµου). 
Ωστόσο, µε τις παραγράφους 3, 4 και 5 που ακολου-

θούν θεσπίζεται περιορισµός στην ανωτέρω γενική απα-
γόρευση, και αποτυπώνονται ρητώς οι περιπτώσεις που

µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπεται η
αλλαγή έδρας των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 85 θεσπίζονται ρυθµί-
σεις σχετικές µε τον τρόπο προσδιορισµού του αριθµού
αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ ΕΙΔΜΙΣΘ που
εκδίδονται ανά έδρα. Ειδικότερα, ο συνολικός ανά έδρα
αριθµός κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και
ΕΙΔΜΙΣΘ) καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειάρχη και προκύπτει από τον υπολογισµό συγκεκριµέ-
νου µαθηµατικού τύπου, όπως αυτός περιγράφεται στην
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. 
Ειδικότερα, ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας

Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα (Α) προκύπτει από τον α-
ριθµό του µόνιµου πληθυσµού µιας περιοχής, όπως έχει
απογραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Π), πλέον
του αριθµού διανυκτερεύσεων παρεπιδηµούντων κατά
τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισµό (Πν) ού-
τως ώστε να λαµβάνεται υπόψη και η τουριστική κίνηση.
Οι καθιερούµενοι συντελεστές Σi ισούνται µε 2,5 για την
ενιαία διοικητική µονάδα της Περιφέρειας Αττικής (πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και µε 1,5 για τις
υπόλοιπες διοικητικές µονάδες, ενώ δύνανται να προ-
σαυξάνονται ή να µειώνονται από 0,1 έως 1 ακέραιη µο-
νάδα ανάλογα µε τις επικρατούσες συγκοινωνιακές συν-
θήκες (µέσα µαζικής µεταφοράς, οδικό δίκτυο κλπ), τις
µεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού, του αριθ-
µού κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και λοιπών παραµέ-
τρων. 
Στην παράγραφο 3 γίνεται πρόβλεψη για τη σύσταση

και λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια επιτροπής µε έργο
την παροχή γνωµοδότησης προς τον οικείο Περιφερει-
άρχη πριν την έκδοση από αυτόν της απόφασης της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 85. 
Ακόµη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 δίνεται η

δυνατότητα συγκρότησης από την οικεία Περιφέρεια ή
το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Επι-
στηµονικής Οµάδας Εργασίας που θα αποτελείται από
καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µέλη
ινστιτούτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ανα-
γνωρισµένων εν γένει επιστηµονικών φορέων που θα α-
ναλαµβάνει την εκπόνηση, σε συνεργασία µε τις Διευ-
θύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέ-
ρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής
Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και
Δικτύων αντιστοίχως, σχετικής µελέτης. 
Στην επόµενη παράγραφο (παρ. 5) ρυθµίζονται τα θέ-

µατα που παρουσιάζονται στην περίπτωση που ο αριθ-
µός των αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτει από
τον υπολογισµό του µαθηµατικού τύπου της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, είναι µικρότερος του αριθµού κυκλο-
φορούντων Ε.Δ.Χ. οχηµάτων κατά τη χρονική στιγµή
του υπολογισµού και εφαρµογής του µαθηµατικού τύ-
που.
Τέλος, µε την παράγραφο 6 ορίζεται ότι για την έκδο-

ση άδειας Ε.Δ.Χ. οχηµάτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) αρµό-
διος είναι ο οικείος Περιφερειάρχης µετά την καταβολή,
από τον δικαιούχο, παράβολου το ύψος του οποίου δε θα
υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειο-
δοτήσεως και θα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. 

5. Στο άρθρο 86 του παρόντος περιλαµβάνονται διατά-
ξεις σχετικές µε το Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Ειδικό-
τερα, προβλέπεται η τήρηση, στην Υπηρεσία Μεταφο-
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ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κά-
θε Περιφέρειας, Μητρώου αναλυτικών στοιχείων των α-
δειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με την πα-
ράγραφο 2 θεσπίζεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να ε-
νηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία για κάθε µεταβολή
των τηρουµένων κατά τα ειδικώς οριζόµενα στις παρά-
γραφο 1, προκειµένου το Μητρώο να τηρεί έγκυρα και ε-
πικαιροποιηµένα στοιχεία των αδειών κυκλοφορίας των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 
Με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

παρέχεται εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων για έκδοση αποφάσεως,
µε την οποία µπορούν να καθορίζονται και άλλα στοιχεία
µεταξύ των τηρουµένων στο Μητρώο.

6. Με τη ρύθµιση του άρθρου 87 παρέχεται, προαιρετι-
κά, η δυνατότητα σύστασης, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις (συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του ν.
1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις»
[Α΄ 196]), εταιρειών και συνεταιρισµών για την εκµετάλ-
λευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Στην περίπτωση που εταιρεία
ή συνεταιρισµός κατέχει στο όνοµά του περισσότερες α-
πό πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ οχηµάτων, τότε οφείλει να
διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης,
φύλαξης και συντήρησης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται η διαδικα-

σία κατά την οποία ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δύνα-
νται να παραχωρήσουν την εκµετάλλευση των οχηµά-
των τους σε εταιρεία ή συνεταιρισµό της προηγούµενης
παραγράφου, ή σε φυσικό πρόσωπο κάτοχο ειδικής άδει-
ας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 

7. Με τη ρύθµιση του άρθρου 88 επιτρέπεται η προµί-
σθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας
των εν λόγω οχηµάτων. Κατά τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 2 του παρόντος, προµίσθωση εκτός των διοικητι-
κών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπε-
ται µόνο στην περίπτωση όπου, σωρευτικά, η ανάθεση
της προµίσθωσης γίνεται όταν το συγκεκριµένο αυτοκί-
νητο βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο
προορισµός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των δι-
οικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ενώ
προβλέπεται και υποχρέωση τήρησης αποδεικτικού της
προµίσθωσης µε αναφορά ηµέρας, ώρας και τοποθεσίας
παραλαβής, µεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθµίζεται η περί-

πτωση παραλαβής επιβατών από αεροδρόµια, λιµάνια,
τελωνεία συνόρων, σιδηροδροµικούς σταθµούς και
σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, ενώ κατά την πα-
ράγραφο 4 επιτρέπεται η προµίσθωση να γίνει και µε τη-
λεφωνική κλήση.

8. Με τις προβλέψεις του άρθρου 89 ορίζονται τα χα-
ρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ που τίθενται
σε κυκλοφορία, τα όργανα, τα εξαρτήµατα και οι εξωτε-
ρικές ενδείξεις αυτών, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε
την αντικατάσταση οχηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, για την
κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ αυτά µπορούν να
είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους και πρέ-
πει να διαθέτουν α. τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες
πόρτες, β. πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περι-
λαµβανοµένης, γ. να είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα
κλιµατισµού, δ. να διαθέτουν συγκεκριµένα ανά κατηγο-
ρία οχήµατος κυβικά εκατοστά, ε. να εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα µεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκο-

πό αυτό χώρο.
Κατά τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου

2, τα εν λόγω αυτοκίνητα φέρουν υποχρεωτικώς : α. τα-
ξίµετρο σε εµφανές µέρος του οχήµατος, β. οδηγό δρό-
µων, πλατειών και χάρτη της περιοχής όπου λειτουρ-
γούν, γ. πινακίδα αναρτηµένη σε εµφανές µέρος του ο-
χήµατος µε τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα
ισχύοντα τιµολόγια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
και την ειδική άδεια του οδηγού και δ. τον Κανονισµό
Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ.
Στην παράγραφο 3 αναφέρονται τα εξαρτήµατα που

δεν επιτρέπεται να φέρουν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ,
ενώ κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται: α. συσκευές αναπαρα-
γωγής ήχου ή/και εικόνας, β. συσκευές ραδιοεπικοινω-
νίας εφόσον έχει δοθεί αρµοδίως άδεια λειτουργίας
τους, γ. συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων κατά τις κείµενες διατάξεις ενώ, παράλληλα, δι-
ευκρινίζεται ότι για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το
παρόν άρθρο εφαρµογή βρίσκουν οι σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των Κανο-
νισµών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 
Κατά τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, επιτρέπεται

η τοποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτο-
κίνητα- ΤΑΞΙ, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση
κοινής απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις, το περιεχόµενο, το είδος και ο τρόπος της
διαφήµισης, τα σηµεία όπου επιτρέπεται η αναγραφή
των διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την παράγραφο 5 ορίζονται τα όρια απόσυρσης α-

πό την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ, καθώς και
ο τρόπος υπολογισµού αυτών. Ειδικότερα, ο χρόνος α-
πόσυρσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ διαφοροποιείται α-
νάλογα µε: α. την έδρα του συγκεκριµένου αυτοκινήτου
και β. τον κυβισµό της µηχανής του οχήµατος. 
Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄

του ιδίου άρθρου, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθε-
νται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι είτε
καινούργια, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνο-
λογίας, είτε µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του
έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.

9. Με το άρθρο 90 εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε το
ταξίµετρο και τα συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης
αυτού. Ειδικότερα, σε κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο- ΤΑΞΙ το
ταξίµετρο πρέπει, υποχρεωτικώς, να ενσωµατώνεται ή
να συνδέεται µε ειδικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξεων
και καταγραφής εσόδων σε φορολογική µνήµη του Ν.
1809/ 1988 (φορολογικό ταξίµετρο), ενώ παρέχεται ε-
ξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε
αντικείµενο τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων
και προϋποθέσεων και των λοιπών απαραίτητων για τη
ρύθµιση του ζητήµατος λεπτοµερειών. 
Τέλος, µε την παράγραφο 4 καθορίζεται ότι η επισκευή

και η συντήρηση των ταξιµέτρων και η αναπροσαρµογή
του τιµολογίου σε αυτά επιτρέπεται µόνο από εξουσιο-
δοτηµένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγ-
γέλµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1575/1985
«Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη
αυτοκίνητων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι
λειτουργίας των συνεργειών των οχηµάτων αυτών» (Α΄
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207).
10. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 91 θεσπίζονται Ειδι-

κοί κανόνες σχετικά µε τη λειτουργία Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ). Σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1, Επιβατηγά Δηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα Ει-
δικής Μίσθωσης είναι ειδικής κατηγορίας οχήµατα που
εκτελούν διαδροµές ύστερα από προηγούµενη ειδική µί-
σθωση αυτών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έναντι ε-
λευθέρως συµφωνηµένου ανταλλάγµατος. Επίσης, κα-
θορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία σύναψης της ειδικής
αυτής µίσθωσης.
Με σκοπό όχι µόνο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επι-

βατικού κοινού, αλλά και την αποφυγή εµφάνισης φαινο-
µένων υποκλοπής του µεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, οι διατάξεις της παραγράφου 2 εισά-
γουν συγκεκριµένους περιοριστικούς όρους σχετικά µε
τη λειτουργία των αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ [λ.χ. απαγό-
ρευση µίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ χωρίς
προηγούµενη καταγεγραµµένη συνεννόηση µε τον πε-
λάτη, απαγόρευση της µε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο προ-
σέγγισης πελατών από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους
στάσης ή στάθµευσης (πιάτσες)]. Η παραβίαση της διά-
ταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρε-
σης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου, ενώ
κάθε τέτοια υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτε-
ραιότητα από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 103 του νόµου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 θεσπίζεται υπο-

χρέωση των οδηγών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ
να φέρουν, κατά την παροχή υπηρεσιών, αποδεικτικό
στοιχείο της µίσθωσης όπου θα αναφέρεται το ονοµατε-
πώνυµο του µισθωτή, η ηµεροµηνία και η ώρα της µίσθω-
σης, το συµφωνηθέν κόµιστρο, καθώς και η τοποθεσία
παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.
Με την παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι το αντάλλαγµα

για την παροχή υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙ-
ΣΘ καθορίζεται είτε δια της προσχώρησης των επιβατών
στον αναλυτικό και δεσµευτικό για τον πάροχο των υπη-
ρεσιών τιµοκατάλογο µηνιαίας τουλάχιστον ισχύος, είτε
εναλλακτικά ελευθέρως κατόπιν διαπραγµάτευσης µε
τον πελάτη.
Όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές µέσω

διαδικτύου κλήσεις που ο πάροχος υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχει λάβει για µίσθωση τις τελευ-
ταίες εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, κα-
θώς και οι συµβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο
διάστηµα πρέπει να τηρούνται ως αρχείο (παράγραφος
5).

11. Στο άρθρο 92 καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται σε κυκλοφο-
ρία, τα όργανα, τα εξαρτήµατα και οι εξωτερικές ενδεί-
ξεις αυτών, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την αντικα-
τάσταση οχηµάτων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 για
την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – ΕΙΔΜΙΣΘ, αυτά
µπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδά-
φους και πρέπει να διαθέτουν α. από πέντε (5) µέχρι εν-
νέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαµβανοµένης
και β. να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα κλιµατισµού ε-
νώ, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, τα Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκίνητα- ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν υποχρεωτικώς πινακίδα α-
ναρτηµένη σε εµφανές µέρος του οχήµατος µε τα στοι-
χεία του αυτοκινήτου, του οδηγού και την ειδική άδεια
του οδηγού.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, επιτρέπεται η το-
ποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνη-
τα- ΕΙΔΜΙΣΘ, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση
κοινής απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις, το περιεχόµενο, το είδος και ο τρόπος της
διαφήµισης, τα σηµεία όπου επιτρέπεται η αναγραφή
των διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την παράγραφο 5 ορίζονται τα όρια απόσυρσης α-

πό την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΕΙΔΜΙΣΘ, κα-
θώς και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. Ειδικότερα, ο
χρόνος απόσυρσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ διαφορο-
ποιείται ανάλογα µε: α. την έδρα του συγκεκριµένου αυ-
τοκινήτου και β. τον κυβισµό της µηχανής του οχήµατος. 
Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄

του ιδίου άρθρου, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθε-
νται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι είτε
καινούργια, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνο-
λογίας, είτε µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του
έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.

12. Για προφανείς λόγους ασφάλειας και προστασίας
των οδηγών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων παρέχεται µε το
άρθρο 93, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων για έκδοση απόφασης µε την ο-
ποία διατίθεται µία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκίνητα, ενώ προβλέπεται και η έκδοση όµοιας αποφά-
σεως µε αντικείµενο τον καθορισµό προδιαγραφών το-
ποθέτησης συστηµάτων ασφαλείας των οδηγών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (σύστηµα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα)
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ορθή εφαρµογή του
παρόντος. 

13. Στο άρθρο 94 ορίζεται ότι ο διορισµός καθ΄ οποι-
ονδήποτε τρόπο και σχέση εργασίας στο δηµόσιο τοµέα
ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. ή εκµεταλλευτών ολόκληρου ή ιδανι-
κού µεριδίου, απαγορεύεται. 

14. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 95 αφορούν ζητήµατα
σχετικά µε τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδει-
ας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο
1 διευκρινίζεται ότι αρµόδια για τη χορήγηση της ειδικής
άδειας είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας,
και επιτρέπει στον κάτοχο αυτής να ασκεί µεταφορικό
έργο σε διοικητική µονάδα που αναγράφεται ως έδρα
στην άδεια κυκλοφορίας και η οποία βρίσκεται µέσα στα
διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότη-
τας. 
Στις παραγράφους που έπονται, προσδιορίζονται κατά

τρόπο αναλυτικό οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά
να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος την έκδοση
ή ανανέωση ειδικής άδειας (στοιχεία α΄-θ΄ παραγράφου
2), και ορίζονται τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά που
κατά περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υπο-
βάλλουν υπόψη της αρµόδιας αρχής προκειµένου να α-
ποδείξουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων της ως άνω
παραγράφου (υποπαράγραφοι α΄ και β΄ παραγράφου 3).
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι για τη χορήγηση της

ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οι υποψήφιοι υποβάλ-
λονται σε γραπτές εξετάσεις η διαδικασία και το περιε-
χόµενο των οποίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων. Με όµοια απόφαση καθορίζεται
και το είδος των δικαιολογητικών και ιατρικών εξετάσε-
ων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2
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του παρόντος άρθρου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 καταδεικνύεται η

βούληση του νοµοθέτη για την τήρηση των εκ του νόµου
προϋποθέσεων της παροχής υπηρεσιών από τα Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα καθώς θεσπίζεται η επιβολή κυρώσεων σε
βάρος: α. οδηγού του οποίου η ειδική άδεια οδήγησης έ-
χει λήξει, β. οδηγού που δεν κατέχει στο όνοµά του ειδι-
κή άδεια οδήγησης και γ. ιδιοκτήτη που απασχολεί οδη-
γό µη κάτοχο ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Οι επι-
βαλλόµενες, στις ως άνω περιπτώσεις, κυρώσεις δύνα-
νται να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται σύµ-
φωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων υ-
πέρ του Δηµοσίου.

15. Στο άρθρο 96 του παρόντος περιλαµβάνονται δια-
τάξεις σχετικές µε το Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των που οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
κατά τόπους Περιφερειών οφείλουν να τηρούν, και στα
οποία καταγράφονται αφ’ ενός οι παραβάσεις του παρό-
ντος νόµου και των Κανονισµών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων που διαπράττονται από τους κατόχους ειδι-
κής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., αφ’ ετέρου οι επιβαλλόµε-
νες σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους ε-
περχόµενες µεταβολές.
Με την διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται εξουσιο-

δότηση στον αρµόδιο Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων για έκδοση αποφάσεως, µε την οποία καθο-
ρίζονται το περιεχόµενο των καταχωρίσεων του Μητρώ-
ου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρµόδια για
την καταχώριση των παραβάσεων διοικητικά όργανα.

16. Με τις διατάξεις του άρθρου 97 διατυπώνεται ρη-
τώς η υποχρέωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να παραµέ-
νουν στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο-
ρίας του αυτοκινήτου, εκτός από τις εξαιρέσεις που θε-
σπίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 84
του παρόντος. 

17. Με γνώµονα τη διασφάλιση παροχής κατά το δυ-
νατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών µεταφοράς στο επιβατι-
κό κοινό, οι διατάξεις του άρθρου 98 θεσπίζουν κατά
τρόπο ρητό τις υποχρεώσεις των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκι-
νήτων, καθώς και τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλο-
νται από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα. Ειδικότερα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 απαγορεύεται: α. η επιλο-
γή επιβατών και προορισµών, β. η διακοπή µίσθωσης ήδη
µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, γ. η είσπραξη κοµί-
στρου πέραν του νοµίµου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και πέ-
ραν του συµφωνηθέντος για τους οδηγούς οχηµάτων
ΕΙΔΜΙΣΘ, δ. η άρνηση της µίσθωσης µη µισθωµένου
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, ε. η µη συµµόρφωση προς τις
υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδροµή και τον
προορισµό, στ. η απρεπής συµπεριφορά προς τους επι-
βάτες και ζ. το κάπνισµα εντός του οχήµατος.
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται τα διοικητικά πρόστι-

µα που επιβάλλονται στους οδηγούς που παραβαίνουν
τις ανωτέρω διατάξεις και στην παράγραφο 3 τα αντί-
στοιχα πρόστιµα για τους παραβάτες οδηγούς που, ταυ-
τόχρονα, είναι κύριοι του Ε.Δ.Χ. οχήµατος κατά ποσο-
στό 100%. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
υπέρ του Δηµοσίου.

18. Με το άρθρο 99 παρέχεται εξουσιοδότηση για την
έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε το ο-

ποίο ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), οι υποχρεώσεις των ιδιο-
κτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυ-
τών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανό-
νες ευπρεπούς εµφάνισης και τα προσόντα των οδηγών,
η κατάσταση των οχηµάτων, οι συσκευές και τα εξαρτή-
µατα που µπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξω-
τερικά, οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ αυτοκινή-
των για την εκτέλεση του µεταφορικού έργου και λοιπά
θέµατα που σχετίζονται µε την ορθή λειτουργία των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Διευκρινίζεται, δε, ότι µε το ίδιο
προεδρικό διάταγµα µπορούν να καταργούνται προϊσχύ-
ουσες αντίθετες διατάξεις.

19. Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος θε-
σπίζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις α-
νάκλησης αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οι κατά
περίπτωση επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές. Ειδικότε-
ρα, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η άδεια
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται:
α. εάν ο ιδιοκτήτης αυτού καταδικαστεί αµετάκλητα

για ένα από τα αδικήµατα της περίπτωσης α΄. Σε περί-
πτωση που ιδιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο, οι συνέπει-
ες επέρχονται σε βάρος του νοµικού προσώπου εάν κα-
ταδικαστεί αµετάκλητα (i) ο Διευθύνων Σύµβουλος ή µέ-
λος Διοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας, ο Δι-
ευθυντής ή µέλος Διοικητικού Συµβουλίου συνεταιρι-
σµού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν ε-
ντός (15) ηµερών από την έκδοση της απόφασης, (ii) ο
Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.
β. εάν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατά-

ξεων του άρθρου 97 του παρόντος απουσιάζει συστηµα-
τικά - έστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία- α-
πό την έδρα του.
γ. εάν ο οδηγός που είναι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-

του κατά ποσοστό 100% παραβαίνει τις διατάξεις του
άρθρου 98 του παρόντος. 
δ. εάν διαπιστωθεί ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα βρίσκονται

σε ακινησία πέραν των τριών µηνών από την κατάθεση
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για
οποιοδήποτε λόγο.

20. Παροµοίως, µε τις διατάξεις του άρθρου 101 θεσπί-
ζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανά-
κλησης των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται ανά περί-
πτωση, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του οι-
κείου Περιφερειάρχη.

21. Στις διατάξεις του άρθρου 102 ρυθµίζονται ζητήµα-
τα σχετικά µε τη µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, και διατυπώνεται ότι οι άδειες κυκλοφο-
ρίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων µεταβιβάζονται µε δωρεά εν
ζωή ή αιτία θανάτου, µε κληρονοµιά ή από επαχθή αιτία.
Η µεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή αιτία γί-
νεται εγγράφως, µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται τα δικαι-

ολογητικά που ο αγοραστής υποχρεούται να προσκοµί-
σει στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του
Ε.Δ.Χ. οχήµατος κατόπιν της µεταβίβασης, ανάλογα µε
το αν ο ενδιαφερόµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Στις παραγράφους που ακολουθούν ρυθµίζονται θέµα-

τα σχετικά µε τη φορολόγηση της µεταβίβασης άδειας
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην περίπτωση που
αυτή γίνεται από επαχθή αίτια (παράγραφος 3), ή λόγω
δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και λόγω κληρονοµιάς
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(παράγραφος 4). Τέλος, µε την παράγραφο 5 αποσαφη-
νίζεται ότι κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και διαδικασία
που σχετίζεται µε την εφαρµογή των ζητηµάτων µεταβί-
βασης αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των πα-
ραγράφων 3 και 4, δύνανται να ρυθµιστούν µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων. 

22. Με τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος
ρυθµίζονται ζητήµατα πειθαρχικής φύσεως και ειδικότε-
ρα θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο τήρησης και επιβολής
των κυρώσεων των κανονισµών λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων. Σηµειώνεται ότι στην έδρα κάθε Περιφέ-
ρειας συστήνεται Πειθαρχικό Συµβούλιο, ενώ µε απόφα-
ση του Περιφερειάρχη επιτρέπεται η σύσταση Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών στις Περιφέρειες εκείνες όπου εδράζουν πε-
ρισσότερες από µία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (παράγραφος 1). 
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι το Πειθαρχικό

Συµβούλιο της παραγράφου 1 αποφασίζει και επιβάλει,
εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση σε
αυτό παραβάσεων του νόµου, αναφορών ή καταγγελιών
επιβατών, τις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. Ε-
πίσης, µε την παράγραφο 3 καθιερώνεται υποχρέωση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου για υποβολή, ανά τρίµηνο,
στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υ-
πουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναλυτι-
κή κατάσταση µε τις υποθέσεις, που διεκπεραιώθηκαν ή
εκκρεµούν σε αυτό. 
Τέλος, µε την παράγραφο 4 παρέχεται η δυνατότητα

έκδοσης προεδρικού διατάγµατος µε πρωτοβουλία των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, προκειµένου να καθορίζονται η
σύνθεση, ο κανονισµός λειτουργίας του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, διοικητικές κυρώσεις που δεν καθορίζονται
µε τον παρόντα νόµο ή τους κανονισµούς λειτουργίας
και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα

23. Οι διατάξεις του άρθρου 104 καθορίζουν τα αρµό-
δια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των όσων προβλέ-
πονται από τους εκάστοτε Κανονισµούς λειτουργίας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξε-
ως. Ως όργανα ελέγχου ορίζονται τα Μικτά Κλιµάκια Ε-
λέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), του ν.
2801/2000 (Α΄ 46) και ν. 3446/2006 (Α΄ 49), η Ελληνική
Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα για τους χώρους ευθύνης
του και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργεί-
ου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η έκθεση
διαπίστωσης παραβάσεων διαβιβάζεται από τα ως άνω
όργανα ελέγχου στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

24. Με τη ρύθµιση του άρθρου 105 καθορίζεται το πε-
ριεχόµενο του τιµολογίου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ,
το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: α. το δι-
καίωµα εκκίνησης - σηµαία (ευρώ ανά µίσθωση), β. το κό-
µιστρο διαδροµής (ευρώ ανά χιλιόµετρο των τιµολογίων
1 και 2), γ. την αποζηµίωση αναµονής, δ. το κόµιστρο ε-
λάχιστης διαδροµής και ε. ειδικές επιβαρύνσεις (λ.χ. επι-
βαρύνσεις για µεταφερόµενα αντικείµενα, ειδικό τέλος
νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από
σταθµούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και ειδικές ε-
ξυπηρετήσεις). Ο καθορισµός του ύψους του κοµίστρου
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Με-

ταφορών και Δικτύων. Τέλος, µε την παράγραφο 3 ξεκα-
θαρίζεται ότι τόσο τα διόδια, όσο και ο ναύλος οχηµατα-
γωγών πλοίων (FERRY BOAT) επιβαρύνουν αποκλειστι-
κώς τον επιβάτη. 
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του µέρους Β΄ του παρόντος περι-

λαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τους όρους, τις προϋ-
ποθέσεις, και τη διαδικασία παραχώρησης νέων αδειών
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

25. Με τις διατάξεις του άρθρου 106 θεσπίζεται συγκε-
κριµένη διαδικασία χορήγησης νέων αδειών κυκλοφο-
ρίας Ε.Δ.Χ. οχηµάτων η οποία διενεργείται ανά διετία σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 
Συγκεκριµένα, αρµόδιοι για τη χορήγηση και έκδοση

νέων αδειών θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ είναι οι Περιφε-
ρειάρχες (παράγραφος 1), οι οποίοι εντός του µηνός Ια-
νουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως δηµοσιεύουν πρό-
σκληση µε την οποία καλούν τους ενδιαφερόµενους για
την απόκτηση νέας άδειας αυτοκινήτου (ή νέων αδειών
αυτοκινήτων) Ε.Δ.Χ. να υποβάλλουν σχετική αίτηση (πα-
ράγραφος 2 και 3). Στην πρόσκληση, η οποία κατά τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 3 τυγχάνει της ευρύτερης δυ-
νατής δηµοσιότητας εντός της Περιφέρειας, διευκρινίζε-
ται ότι µε απόφαση του Περιφερειάρχη- που θα εκδοθεί
µετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-
θα προσδιοριστεί ο τυχόν αριθµός και ο τύπος αδειών
που θα εκδοθούν ανά έδρα.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, η διαδι-

κασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την
προηγούµενη παράγραφο διαρκεί µέχρι και την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα και ώρα του µηνός Μαρτίου του έ-
τους αδειοδοτήσεως. 
Επίσης, η παράγραφος 5 θεσπίζει την υποχρέωση οι

ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στην ο-
ποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες της αντίστοι-
χης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια. 

26. Στο άρθρο 107 απαριθµούνται οι προϋποθέσεις
που πρέπει σωρευτικώς να συντρέχουν προκειµένου τα
φυσικά πρόσωπα να µπορούν να µετάσχουν στη διαδικα-
σία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Ειδικότερα, τα ενδιαφερόµενα φυ-
σικά πρόσωπα πρέπει: α. να έχουν την υπηκοότητα κρά-
τους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. να µην έχουν
καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα
του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόµου, γ. να είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, δ. να έχουν ικα-
νή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµα-
τικής δραστηριότητας εκµεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν,
ε. να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση,
φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων
τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους πε-
ρισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων.

27. Οµοίως, τα νοµικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέρο-
ντος απόκτησης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν α.
να έχουν έδρα εντός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, β. να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα
πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προ-
σώπων για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100
περ. (α) του παρόντος νόµου. Διευκρινίζεται ότι ως τέ-
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τοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και
για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρ-
ρυθµοι εταίροι. γ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµερα, δ. να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµεταλ-
λεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό
των αδειών που επιθυµούν, ε. να διαθέτουν κατάλλη-
λους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση
του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κα-
τέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) ά-
δειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

28. Με τις διατάξεις του άρθρου 109 ορίζεται η υπο-
χρέωση των ενδιαφεροµένων για απόκτηση άδειας
Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, να καταθέσουν στην οικεία Περιφέ-
ρεια: α. αίτηση όπου θα προσδιορίζονται τα στοιχεία της
παρ. 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου, και β. φάκε-
λο µε τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που
πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη ηµεροµηνία δη-
µοσίευσης της ανακοίνωσης- πρόσκλησης κάθε οικείου
Περιφερειάρχη της παρ. 3 του άρθρου 106 του παρό-
ντος. 
Στην παράγραφο 2 απαριθµούνται τα δικαιολογητικά

που τα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφεί-
λουν να προσκοµίσουν προκειµένου να αποδείξουν ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα
107 και 108 του παρόντος νόµου. Πιο συγκεκριµένα, κά-
θε ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο προσκοµίζει: i. επι-
κυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτό-
τητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ii. απόσπασµα ποινικού
µητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα
αδικήµατα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόµου,
iii. φορολογική ενηµερότητα, iv. ασφαλιστική ενηµερότη-
τα από τον κύριο φορέα ασφάλισης, v. εγγυητική επιστο-
λή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόµου,
ποσού 5 5.000 ευρώ για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου. Στην περίπτωση, δε, που κατέχουν στο ό-
νοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων, οφείλουν να προσκοµίσουν αντίγραφα συµ-
βολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια
ΔΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση,
φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο
σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού,
κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την καταλλη-
λότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθ-
µευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων [υποπαράγρα-
φος (Α)].
Παράλληλα, κατά την υποπαράγραφο (Β) κάθε νοµικό

πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την απόκτηση µιας ή πε-
ρισσότερων νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων πρέπει να
υποβάλει: i. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό
δεν δηµοσιεύεται, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τε-
λευταίου καταστατικού από το αρµόδιο πρωτοδικείο και
πιστοποιητικό µεταβολών του από την αρµόδια υπηρε-
σία, ii. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα
του εν ισχύ Διοικητικού Συµβουλίου και του διορισµού
Διευθύνοντος Συµβούλου ή νοµίµου εκπροσώπου, εάν
πρόκειται για ΑΕ, iii. πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος
τους διαδικασία για τα παραπάνω, iv. απόσπασµα ποινι-

κού µητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από
τα αδικήµατα του άρθρου 100 περ. (α) τα πρόσωπα που
ορίζονται στην περ. (β) του άρθρου 108 του παρόντος
νόµου, v. φορολογική ενηµερότητα, vi. ασφαλιστική ενη-
µερότητα, vii. εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρ-
θρου 110 του παρόντος νόµου, ποσού 5.000 ευρώ για
κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, viii. εάν
κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) ά-
δειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιο-
κτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ΔΟΥ συµβάσε-
ων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συ-
ντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης
ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογε-
γραµµένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώ-
ρων και την επάρκειά τους για τη στάθµευση του συνό-
λου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων.

29. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 110
θεσπίζεται υποχρέωση των ενδιαφερόµενων (φυσικών
και νοµικών προσώπων) για την απόκτηση νέων αδειών
Ε.Δ.Χ. να καταθέτουν µαζί µε την αίτησή τους και εγγυη-
τική επιστολή υπέρ του Δηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 €) για κάθε µια άδεια που αιτείται.
Προκειµένου οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές να εί-

ναι έγκυρες, αυτές πρέπει απαραιτήτως να εκδίδονται α-
πό τους προβλεπόµενους στην παράγραφο 2 φορείς, να
έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύο-
νται από επίσηµη µετάφραση, καθώς και να περιλαµβά-
νουν τα στοιχεία και τους όρους των παραγράφων 3 και
4 του άρθρου 110. 

30. Στο άρθρο 111 του παρόντος περιλαµβάνονται οι
µεταβατικές διατάξεις που θα επιτρέψουν την ορθή και
αποτελεσµατική εφαρµογή του προτεινόµενου νόµου.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται
ότι οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των
οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95
του παρόντος νόµου, ήτοι κάθε δύο χρόνια για τους οδη-
γούς ηλικίας έως 60 ετών και ετησίως για κάθε επόµενο
έτος ηλικίας. 
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι υποθέσεις που

εκκρεµούν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στο πρω-
τοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, εξακολουθούν να εκδι-
κάζονται από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου του άρθρου 103 του παρόντος νόµου.
Οι µεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 α-

ναφέρονται στην πρώτη εφαρµογή των διατάξεων που
θεσπίζουν τη διαδικασία χορήγησης και έκδοσης νέων α-
δειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και στη
δυνατότητα µετατροπής ήδη υπάρχουσας άδειας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου ΤΑΞΙ σε άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ. 
Με την παράγραφο 5 αποσαφηνίζεται ότι ως Ε.Δ.Χ.

αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ χαρακτηρίζονται και λειτουργούν:
α. τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (Λιµουζίνες) τα οποία έχουν χα-
ρακτηριστεί τουριστικά σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.
500321/1996 (Β΄ 391) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
του ΕΟΤ, β. τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων
έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα-
γράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄
28) και της υπ΄ αριθµ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9.7.1997 (Β΄
46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω-
νιών και γ. τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έ-
χουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α΄ 38), όπως τροποποιή-
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θηκε µε το άρθρο 10 του ν.3446/2006(Α΄ 49). Ωστόσο, α-
πό τις σχετικές µε τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ διατά-
ξεις περί έδρας εξαιρούνται τα οχήµατα των περιπτώσε-
ων α και β προκειµένου να συνεχιστεί , όπως ισχύει σή-
µερα, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

31. Στο άρθρο 112 του παρόντος προσδιορίζονται οι α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούµε-
νες διατάξεις. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 113

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επαναφέρονται αρχικές
ρυθµίσεις του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α΄ 57). Με τις
παραπάνω ρυθµίσεις προβλεπόταν η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος για την ρύθµιση των θεµάτων σχετικά µε
τις προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας σχολής οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευ-
σης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αυτοκινήτων, τρί-
τροχων οχηµάτων και µοτοσικλετών, τα της άσκησης
του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και της λειτουργίας σχο-
λών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων ο-
δηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσι-
κλετών, τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υπο-
ψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, τρίτροχων
και τετράτροχων µε την καθιέρωση υποχρεωτικών µαθη-
µάτων πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιµόρ-
φωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών, καθώς και τα των διοικητικών και ποινικών κυ-
ρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγ-
µατος αυτού.
Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς µε την µε

αριθµό 235/2012 Απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβου-
λίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγµατική η εξου-
σιοδότηση της ρύθµισης των παραπάνω θεµάτων µε α-
πόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων που προβλέφθηκε κατά την τροποποίηση του άρ-
θρου 94 του Κ.Ο.Κ. µε τις διατάξεις του ν. 3542/2007.
Συγκεκριµένα στο σκεπτικό της παραπάνω απόφασης

αναφέρεται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2
του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυ-
νατότητα να µεταβιβάζει στην εκτελεστική εξουσία την
αρµοδιότητα του προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Τίθεται
δε ο κανόνας ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση, που επι-
βάλλεται να είναι ειδική και ορισµένη, παρέχεται από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ως αρχηγό της εκτελε-
στικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί την µεταβιβαζόµενη αρ-
µοδιότητα µε προεδρικά διατάγµατα. Κατ΄ εξαίρεση, ό-
µως, επιτρέπεται να ορισθούν ως φορείς της κατ΄ εξου-
σιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας και
άλλα πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της
Διοικήσεως, εφόσον πρόκειται για ειδικότερα θέµατα, ή

θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λε-
πτοµερειακό. Ως «ειδικότερα θέµατα», για την ρύθµιση
των οποίων επιτρέπεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση σε
άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της
Διοικήσεως, νοούνται µερικότερες περιπτώσεις θεµάτων
που ρυθµίζονται ήδη στον τυπικό νόµο σε γενικό έστω,
αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο.
Το θέµα όµως των διοικητικών κυρώσεων των παραβα-

τών της κανονιστικής αποφάσεως, που εκδίδεται κατά
το άρθρο 94 παρ. 7 του Κ.Ο.Κ., δεν είναι θέµα τοπικού
ενδιαφέροντος, ούτε τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρα-
κτήρα, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 43
παρ. 2 εδάφιο β΄ του Συντάγµατος. Επίσης δεν είναι ού-
τε ειδικότερο, κατά την έννοια της εν λόγω συνταγµατι-
κής διατάξεως, δεδοµένου ότι δεν αποτελεί µερικότερη
περίπτωση θέµατος ρυθµιζόµενου ήδη, έστω σε γενικό
αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο, σε τυπικό νόµο. Πράγ-
µατι ο Κ.Ο.Κ. στο άρθρο 94 παρ. 7 δεν περιέχει ουσιαστι-
κές ρυθµίσεις για τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυ-
τή θέµατα της ιδρύσεως και λειτουργίας των σχολών ο-
δηγών και των κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψη-
φίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. Περιορίζε-
ται µόνον σε δέσµη εξουσιοδοτήσεων για τη ρύθµιση
των θεµάτων αυτών. Ούτε άλλωστε, στον ίδιο τον Κ.Ο.Κ.
ή σε άλλο τυπικό νόµο τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται, έ-
στω σε γενικό αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο. Εποµέ-
νως οι διατάξεις του άρθρου 2 της αποφάσεως
4905/636/2008 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, βασιζόµενες σε αντισυνταγµατική διάταξη,
είναι µη νόµιµες και ανίσχυρες.  
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διατάξεως

του άρθρου 113, τροποποιείται και συµπληρώνεται η πα-
ράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 έτσι ώστε
στον υπολογισµό του ανώτατου ηµερήσιου αριθµού ω-
ρών εκπαίδευσης που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτές υ-
ποψηφίων οδηγών, να συνυπολογίζονται και οι ώρες α-
πασχόλησης του εκπαιδευτή σε άλλη εργασία. Επίσης
λόγω των αναφεροµένων παραπάνω στη απόφαση του
ΣτΕ δίνεται πλέον εξουσιοδότηση σε περιπτώσεις παρά-
βασης της παρούσας διάταξης οι διοικητικές κυρώσεις
να καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ. και ό-
χι µε απλή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει σήµερα.
Με την παράγραφο 3 της προτεινόµενης τροπολογίας,

αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του π.δ.
208/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και µε τη
ρύθµιση αυτή αντιµετωπίζονται οι καθυστερήσεις στις ε-
ξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών λόγω έλλειψης ικα-
νού αριθµού καταλλήλων υπαλλήλων στις δύο από τις
τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης και Ηρα-
κλείου Κρήτης) όπου διενεργούνται οι Πανελλαδικές αυ-
τές εξετάσεις.
Με την παράγραφο 4 της προτεινόµενης τροπολογίας,

αντικαθίστανται τα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 18 του Κε-
φαλαίου Δ΄ (Κυρώσεις) του π.δ. 208/2002 όπως ισχύει
και ρυθµίζονται τα θέµατα των διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων των εκπαιδευτών, των σχολών οδηγών και
των κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδη-
γών, σύµφωνα µε την εξουσιοδοτική διάταξη της παρα-
γράφου 7δ του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιεί-
ται µε την παράγραφο 1 του παρόντος. Οι προτεινόµε-
νες κυρώσεις είναι αντίστοιχες µε τις κυρώσεις της κα-
ταργούµενης απόφασης 4905/636/2008 και διαφοροποι-
ούνται µόνο σε ορισµένες κυρώσεις που αφορούν σηµα-
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Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Φ. Σαχινίδης   Γ. Σταυρόπουλος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Π. Καψής Δηµήτριος Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Φ. Γεννηµατά Δ. Ρέππας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Δ. Αβραµόπουλος  Σ. Ξυνίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου    Γ. Μπαµπινιώτης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μ. Βορίδης    Γ. Κουτρουµάνης 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Μπόλαρης     Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου     Μ. Χρυσοχοϊδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος
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